Gl. Vindinge
Grundejerforening

Referat af bestyrelsesmøde den 17. juni 2004.
Sted:

Hos Per, Stærkendevej 3.

Deltagere:

Carsten (Formand)
Morten (Sekretær)
Per
Finn
Carl Ulrik (Kasserer)

Afbud

Karina
Michael

Dagsorden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ad 1.

Godkendelse af referat af sidste møde

Godkendelse af referat fra sidste møde
Meddelelser fra formanden
Meddelelser fra medlemmerne
Vindinge Lokalråd
Økonomi
Gadekæret
Hjemmesiden
Tilflyttere/velkomst
Eventuelt
Næste møde

Referatet af mødet den 15. april blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 2.

Meddelelser fra formanden
Teltet har siden sidste møde været udlejet 2 gange, hvilket har indbragt kr. 400,- til
foreningens beholdning. Der var været udgifter på ca. kr. 60,- til indkøb af materialer til
reparation af teltet.
Referatet fra generalforsamlingen er delt ud.
Fra HUR er modtaget brev i anledning af undersøgelse vedrørende en eventuel udvidelse af
Roskilde Lufthavn. Pt. er intet afklaret - forslag til VVM redegørelse fremlægges til høring i
perioden december 2004 - februar 2005.

Ad 3.

Meddelelser fra medlemmerne
-

Per tager kontakt til Vindinge Lokalråd vedrørende etablering af byport ved Bagerbakken.

-

Kommunen har iværksat vedligeholdelse af østsiden af Sandvejen - det er blevet flot.

-

Skiltning Østre Vindingevej/Sandvejen. Vi har endnu ikke modtaget svar fra Roskilde Politi
på brev af 19. april 2004. Morten følger op på dette.

-

Roskilde Kommune v/Birthe Duelund har pr. mail af 310304 meddelt at der har været
foretaget trafiktælling på Tingvej ud for 45, hvor der var en døgnbelastning på 2812
køretøjer med en gennemsnitshastighed på ca. 45 km/t. Finn følger op med kommunen
og forsøger at få lavet trafiktælling/-måling på såvel Sandvejen som Stærkendevej.

Ad 4.

Ad 5.

Ad 6.

Vindinge Lokalråd
-

Der har været afholdt borgermøde vedrørende det gamle militærdepot. Lokalrådet har
stillet ændringsforslag til det fremsatte lokalplanforslag 409, der omhandler området. Bl.a.
findes det uhensigtsmæssigt at indrette boliger i to plan, såfremt disse påtænkes anvendt
som ældreboliger. Finn har mailet med Roskilde kommune og følger sagen tæt - diverse
materiale kan ses hos Finn.

-

Vedrørende Holbæk Motorvejen. Der afholdes møder i Roskilde, Vor Frue og Fløng i
løbet af juni måned. Finn deltager i møderne i Roskilde og Vor Frue.

Økonomi
-

Kassebeholdning pt.: kr. 25.232,91.

-

Grundejerforeningens medlemstal er 149 medlemmer.

-

Kassererens hævekort udgår pr. 290904. Der er bestilt Dankort som erstatning.

-

Der efterlyses ideer til hvordan vi skal bruge pengene i foreningen beholdning. Leje af
flishakker, indkøb af trailer, indkøb af bænk(e) eller???

Gadekæret
Intet nyt. Der fastsættes en dato, der af hensyn til kærets fauna rykkes til efteråret.

Ad 7.

Hjemmesiden
Intet nyt siden sidst..

Ad 8.

Tilflyttere/velkomst
Følgende huse er til salg:
-

Ad 9.

Højvangsvej 10
Kærvej 25- er stadig til salg.
Tingvej 11 - er solgt Michael byder velkommen
Tingvej 37 - er solgt Michael byder velkommen
Tingvej 31 - stadig til salg.
Tingvej 49A - stadig til salg.
Tingvej 49B - stadig til salg.
Østre Vindingevej 206 - er solgt. Morten byder velkommen.
Rosenvang 4A - er solgt. Carl Ulrik byder velkommen
Rosenvang 8 er solgt. Carl Ulrik byder velkommen.

Eventuelt
Der er forlydender om, at jorderne sydvest for Tingvej ( mellem Volden - Lønbjergvej Højvanggård ) skal udstykkes til beboelse. Muligvis også øst for Moesgården ???

Ad 10.

Næste møde
Afholdes fredag den 27. august kl. 1700 hos Carsten - med efterfølgende grillarrangement.

Referent
Morten Holm

